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Žiji  v přírodě  starých  židovských  žalmistů,  v přírodě,  kde  řeky  tleskají  rukama  a  hory  
jásají…… V přírodě, která je živá, která voní, čichá, létá, která kvete a zpívá a kde hory  
skáčou jako berani,  pahorky jako jehňata. Věřím v zázraky, stejně jako věřím v otakárky 
fenyklové  a ještěrky  zelené  u nás  v Podyjí.  ….Žiji  ve  svaté  zemi,  kde  jsou  zázraky  na  
denním pořádku, kde vůbec nic není normální a čekané, ve světě vzkříšených Lazarů a  
rozmnožených chlebů, kde chůze po vodě je stejně normální jako plavání a kde větším  
zázrakem je odpuštění hříchů, než že člověk vstane a chodí…..Žiji ve svaté zemi, v místě,  
kde nám Hospodin říká totéž, co kdysi Mojžíšovi:
 
Řekl:“Nepřibližuj se sem, zuj si s nohou sandály, neboť místo na němž stojíš, je posvátná  
země“.

P. Marek Orko Vácha, Místo na němž stojíš, je posvátná země.
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Finanční zpráva :  
 
Informace  o  použitých  účetních  metodách,  obecných účetních  zásadách a  způsobech 
oceňování :

Účetní  jednotka  Nadace  pro  obnovu  církevních  památek  děkanství  znojemského  účtuje 
v soustavě podvojného účetnictví podle:

• zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášky  504/2002  Sb.,ve  znění  pozdějších  předpisů,   kterou  se  provádějí  některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky  u  kterých  hlavním předmětem činnosti není podnikání,

• českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání.

Účetnictví  nadace   v roce  2011 (  od  1.1.  do  31.12.2011)   bylo  vedeno   prostřednictvím 
výpočetní techniky a software firmy Winduo.

Způsob ocenění :
Zásoby zboží  jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.
      
Nadační jmění ve výši 560 000,- Kč je tvořeno   nemovitým objektem poutní kaple Panny 
Marie Bolestné ve Znojmě - Popicích,   parc. č. 786, 1016/2, 1016/3, LV  č. 239 katastru 
nemovitostí u KÚ ve Znojmě, v  hodnotě  510 000,- Kč. Na termínovaném  vkladovém  účtu 
u  ČSOB  pobočka  Znojmo má nadace uloženo 50 000,- Kč. 
Součástí rozvahové položky  jmění je i zpevněná plocha kolem kaple a studna, které byly 
oceněny na 46 030,- Kč. Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu. 

Evidované  daňové  nedoplatky,  závazky  ani  pohledávky  po  lhůtě  splatnosti účetní 
jednotka  nemá.

Hospodaření Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v r. 2011:

Příjmy  za rok 2011   činily  celkem               181 957,95  Kč
Výdaje za rok  2011  činily  celkem                177 535,00  Kč

Náklady na správu nadace činily celkem           1 720,00   Kč

tj. celkem  0,9  % příjmů   ( limit dle statutu činí 7 %) 

Přijaté příspěvky a dary  od organizací  za rok 2011  činily celkem  165 000,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu města Znojma ve výši 150 000,00 Kč a od firmy Elektrokov 
a.s. Znojmo ve výši 15 000,00  Kč.  
Dotace  a  příspěvky  ze  státního  rozpočtu,  z rozpočtu  územních  samosprávných  celků  ani 
z Fondů EU nadace v r. 2011  neobdržela. 
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Přijaté příspěvky a dary  od soukromých osob  za rok 2011  činily celkem   13 700,00  Kč

Zaúčtované náklady roku 2011  činily     186 775,00  Kč  
úprava  na výdaje =                                       -9 240,00  Kč  vydané zboží ze skladu 
                                                                     

Zaúčtované výnosy roku 2011   činily      182 388,85 Kč
úprava  na příjmy =                                          - 430,90 Kč  nevybrané úroky ČSOB
                                                                  
                                                                  
Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2011  byla ztráta ve výši  - 4 386,15 Kč. 

Výsledek hospodaření  r. 2010,  zisk  ve výši  138 137,43  Kč,  byl  rozhodnutím správní 
rady nadace  převeden    na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let. 

Roční účetní  závěrka byla dle s  § 24 odst.  2/   zákona č.  227/1997 Sb.,  o  nadacích a 
nadačních  fondech  ve  znění  pozdějších  předpisů  ověřena  auditorem.  Auditor 
konstatoval,  že  účetní  závěrka  ke  31.12.2011  je  sestavena  v souladu  s příslušnými 
předpisy  pro  její  sestavení  a  z údajů  účetnictví,  které  je  vedeno  úplně,  správně  a 
průkazným způsobem, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně změn a 
doplňků. Účetní závěrka nadace poskytuje věrný obraz o majetku, závazcích, jmění a 
výsledku hospodaření za rok 2011. Auditor ověřil  účetní záznamy a další  informace, 
které  prokazují  údaje  účetní  závěrky   a  konstatoval,  že  nezjistil  takové  použití 
prostředků získaných veřejnými sbírkami fyzických a právnických osob, které by bylo 
v rozporu s posláním nadace. 

Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou  roční účetní výkazy ke 31.12.2011,  Rozvaha Úč NO 
1-01, Výkaz zisku a ztráty Úč NO 2-01 a  Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01.
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Zpráva o činnosti nadace v     roce  2011:   

• Zhotovení  obrázku  sv.  Zikmunda do  výklenku  vstupní  branky  nově  opravené 
hřbitovní zdi u kostela v Popicích,  autorka Hana Dostálová.  Celkové náklady včetně 
osazení činily 10 400,- Kč.

• Stavební obnova poklony při polní cestě na p.č. 1985, k.ú.- Popice. Práci provedl 
zednický mistr Josef Caha z Nového Šaldorfa. Celkové náklady činily 70 000,- Kč. Na 
zhotovení  keramické  kachle  do  výklenku  s motivem  Panny  Marie  s Alžbětou  byla 
podepsána smlouva o dílo s malířkou Hanou Dostálovou. Dohodnutá cena činí 14 000,- 
Kč. Práce bude dle smlouvy dokončena včetně osazení na místo v květnu 2012.

• Restaurování  kamenné  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  na  p.č.  1104  Znojmo-
Popice.   Práce  provedl  akademický  sochař  Petr  Roztočil,  celkové  náklady  činily 
80 080,- Kč

• Na žádost starosty obce Božice, pana Karla Haly a po konzultaci s PhDr. J. Kozdasem 
byla poskytnuta částečná úhrada za restaurování pískovcového kříže, který pochází 
ze 3.  čtvrtiny 18. století  a nachází se na okraji  obce při  silnici  do Mackovic.  Práce 
provádí  akademický  sochař  P.  Roztočil.  Po  dohodě  s obcí  byla  přímo  dodavateli 
uhrazena dílčí faktura ve výši 15 000,- Kč. 

• Kamenný kříž  na p.č. 1192 v k.ú. Znojmo u zaniklé cesty z Konic do Popic, který 
byl restaurován v roce 2010 je doposud uložen v atelieru akademického sochaře Petra 
Roztočila v Šatově.  V současné době probíhá administrativní jednání o jeho přemístění 
o necelý 1 km výše k cestě mezi vinohrady, vedoucí z Konic do Louky. 

         Činnost nadace byla v průběhu roku  koordinována na dvou schůzích členů správní 
rady nadace se zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem. Pokračovala rovněž oboustranně 
přínosná  spolupráce  s  MÚ Znojmo a odborné  operativní   konzultace  s   pracovníky 
Národního památkového  ústavu v Brně. 

 
          Nadace  pro obnovu církevních památek děkanství  znojemského děkuje dárcům a 

sponzorům  za  jejich  příspěvky  a  dary.  Děkujeme  také  všem,  kteří  nám  pomáhají  
realizovat naše záměry, především  PhDr. Janu Kozdasovi,   akademickému sochaři  panu 
Petru Roztočilovi, panu Josefu Cahovi a paní Haně Dostálové.  Za aktualizaci a  správu 
webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi. 

          Ve Znojmě, dne 5.6. 2012                                                                      Petr Lazárek
                                                                                                                 předseda správní rady    



          
           Titulní fotografie: Žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého, Popice 2012, 
                                        autor Petr  Lazárek
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